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N í ve l E x p e r t

SKIDATA.Care Pack
Contrato modular de serviços

S K I D ATA . C a r e P a c k

O seu sistema é parte do sucesso do seu negócio, por isso, uma
operação ininterrupta é crucial. Nós podemos ajudá-lo! Os módulos
do SKIDATA.Care Pack asseguram que o seu sistema esteja sempre
disponível. E o melhor de tudo: você decide quais serviços necessita! Por
ser modular, o SKIDATA.Care Pack oferece a solução certa para todos.

Benefícios com o SKIDATA.Care Pack:
•
•
•
•
•

Apenas um contrato de serviços operacionais
Possibilidade de planejar o custo para os serviços operacionais
Definição exata do escopo do serviço: transparência sobre os serviços incluídos
Disponibilidade do sistema maximizada graças a medidas preventivas
Opções: selecione apenas serviços necessários
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* Disponibilidade de módulos e serviços depende das organizações de serviços locais

Hotline.Care

RPS/SiTEF.Care

Connect.Care

Você deseja garantia da disponibilidade do
time de Assistência Técnica da SKIDATA?
Basta dizer quando. Você escolhe, mesmo
que sejam períodos diferentes dos horários
convencionais. Estaremos disponíveis de
acordo com as suas necessidades.

A operação do seu sistema é crítica
para o seu negócio? Precisa que os
problemas de pagamento (RPS ou SiTEF)
sejam resolvidas o mais rápido possível?
Construído sobre o módulo Hotline.Care,
SKIDATA oferece suporte na solução
do incidente reportado dentro de um
período determinado de tempo.

Você pode cuidar do seu core business
– SKIDATA cuida das suas soluções de
acesso. Connect.Care SKIDATA oferece
opções de uma Assistência Técnica (Serviços de Consultoria) eficaz.

Estamos disponíveis sempre
que você precisar de nós!

Alta prioridade para a seu meio
de pagamento!

* Disponibilidade de módulos e serviços depende das organizações de serviços locais

Conecte o seu sistema
de acesso aos experts
da SKIDATA!

• Conexão remota On-Demand
em caso de necessidade
• Conexão remota segura para soluções
de problemas mais rápidas e eficazes

Mais informações estão disponíveis em
suas respectivas fichas de informações

Preparado para o futuro
Transparente

Modular
Flexível

CustoDisponibilidade
Otimizado

Maintenance.Care

Update.Care

Spare Parts.Care

A experiência dos experts da SKIDATA e a
manutenção precisa dos procedimentos
que garantem um ótimo funcionamento e
custo-benefício pra você.

Além da manutenção do software dentro
do mesmo software, SKIDATA oferece, com
o modulo Update.Care, opões para estar
sempre atualizado em relação ao software.

Disponibilidade de peças de reposição
é essencial para o bom funcionamento
da sua instalação. Determine o quão
rápido você deseja receber as peças de
reposição e quando elas serão requeridas.

• Manutenção Preventiva Agendada
• Manutenção de hardware (Nível 1 e 2)

• Atualização de software, Hot-fix
• Versão de software mais recente,
incluindo a instalação

Esteja preparado com a
manutenção preventiva!

Mantenha seu sistema
no estado da arte!

* Disponibilidade de módulos e serviços depende das organizações de serviços locais

Nós temos a solução certa de
peças de reposição pra você!

• Receba peças de reposição baseadas
nos níveis de estoque locais e centrais
• Receba peças de reposição
como prioridade
• Taxa fixa anual de peças de
reposição, com a opção de
incluir peças de desgaste

Mais informações estão disponíveis em
suas respectivas fichas de informações

Básico ou Premium Plus
Escolha a opção para o módulo que melhor se encaixa nas suas necessidades.

Módulo*

Connect.Care

Módulo*
Hotline.Care

Breve descrição do serviço
Contate SKIDATA dentro do horário de
expediente normal em dias úteis

Básico

Premium
Plus

•

•

Contate SKIDATA 24h por dia e 7 dias por semana
RPS/SiTEF.Care

Tempos de interação normais Standard
(reação, no local, resolver)
Tempos de interação com prioridade
expediente normal em dias úteis

Maintenance.Care

Premium
Plus

Conexão remota On-demand
(em conjunto com o Hotline.Care)

•

•

Conexão remota para serviços de consultoria
(em conjunto com o Hotline.Care)

•

•

Manutenção preventiva agendada (2 visitas por ano)

•

Manutenção preventiva agendada (4 visitas por ano)

•
Update.Care

•

Básico

Breve descrição do serviço

Atualização de software, Hot-fix

•
•

Versão de software mais recente (incluindo a instalação)

•

Spare Parts.Care

Receba peças de reposição de acordo com seu
SLA (em conjunto com o pacote de reposição)

•
•

•

•

Disponibilidade de módulos e serviços depende das organizações de serviços locais. Valores exatos, disponibilidade
local de equipes de serviço SKIDATA, bem como tempos de interação possíveis são especificadas no contrato.
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